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HANDELSLIV – Har Spar 
været savnet? Det var der 
overhovedet ingen tvivl 
om, da Charlotte og Peter 
June lørdag den 5. oktober 
klokken 10 lod Dagrofas 
kædedirektør Richo Boss 
klippe snoren over til deres 
genåbnede Spar-butik på 
Strandvejen i Nordby.

Mange tyske turister
Omkring 70-80 forvent-
ningsfulde Fanø-borgere 
og rigtigt mange tyske tu-
rister, der jo kender Spar 
fra Tyskland, stod klar til 
at indtage butikken – og 
spise nogle af de hundred-
vis af gratis rundstykker, 

der hurtigt forsvandt, som 
formiddagen skred frem. 
Heldigvis holdt det tørt, så 
rundstykkerne og kaffen 
kunne nydes i det fri uden 
problemer.

Mange havde gave med
Butikken var i dagens an-
ledning proppet med gode 
tilbud, mange kom med 
blomster og gaver, og alle 
tre kasselinjer måtte tages 
i brug for at betjene kun-
derne, som der blev flere og 
flere af op ad formiddagen.
Ved kasserne og i butikken 

sås flere kendte ansigter, 
men der var også nye, som 
ikke tidligere har været an-
sat i Spar. 

Spar på Fanø genindviet med manér
Lørdag den 5.  
oktober bød  
hundredvis af 
borgere og turister 
genåbningen af 
Spar i Nordby  
velkommen

Øen rundt

Halloween-græskar flere steder på øen
RINDBY/NORDBY: Både i Rindby og i Nordby kan 
de mange børn, der er på øen i efterårsferien, more 
sig med at udskære halloween-græskar. Letkøb-
supermarkedet i Rindby har lørdag den 12. oktober 
40 græskar, som gerne vil dekoreres. Man skal med-
bringe kniv og andet værkstøj samt, hvis man vil 
være med i jagten på et gavekort på 500 kroner for 
det bedste græskar. Et uvildigt dommerpanel finder 
vinderen klokken 14. 

Hos SuperBrugsen i Nordby er der gang i græskar-
rene tirsdag den 15. oktober klokken 11-15. Her skal 
man også medbringe værktøj og god fantasi. Der er 
præmier til de bedste.

Bal på Strien med Mads Hansens Kapel
NORDBY: Lørdag den 26. oktober der Fanø Bal med 
Mads Hansens Kapel på Strien i Nordby. Bal starter 
kl. 21, men folk opfordres til at komme klokken 19.30, 
hvor orkesteret vil undervise i den traditionsrige søn-
derhoning. Der er fri entré, billig bar og Fanø-smørre-
brød, oplyser Lars Düwel fra ‘Fannikerdagenes For-
ening for Fanø Bal’.

Amin Jensen giver julekoncert i kirken
NORDBY: Traditionen tro holder FOF-Vest julekon-
cert den første torsdag i december i Nordby Kirke, 
altså den 5. december. 

Grundet afbud fra sangeren Jesper Lohmann er 
der nu truffet aftale med med en af Danmarks største 
stemmer, den kendte musicalperformer og opera tenor 
Amin Jensen, kendt både som sanger og TV-vært. 

Han har forelsket sig i operaens skønne musik og 
besluttede sig derfor for at lære at mestre kunstarten, 
blandt andet har han taget mange års intensiv pri-
vatundervisning hos tidligere kongelig operasanger 
Bonna Sønderberg, og har modtaget coaching af Ul-
rik Stærk, med hvem han siden hen har optrådt ved 
operakoncerter i ind- og udland. 

”Vi ser frem til endnu en vidunderlig aften i Nord-
by med både opera og klassiske julesange” siger Gitte 
Flycht, forstander ved FOF-Vest. Hun er ikke i tvivl 
om, at julestemningen endnu engang vil forplante sig 
til de mange fremmødte gæster i den smukke kirke 
torsdag den 5. december. Billetter bookes på fof-vest.
dk.

Clairvoyant i Rindby Forsamlingshus
RINDBY: Tirsdag den 29. oktober klokken 18.30-21 
kan man få chancen for at få kontakt til en af sine 
kære, der er gået bort. 

For da gæster den clairvoyante Dortea Uggerhøj 
forsamlingshuse med sin seance, som hun kalder En 
aften i selskab med ånder. Der opkræves en entré på 
150 kroner, og man kan købe billet på rindbyf.nem-
tilmeld.dk/36/

Peter Junge bød med  
fru Charlotte ved sin side 
velkommen fra en ølkasse – 
naturligvis!

Det sker på Fanø fra 12/10 til 16/11
Et udpluk af begivenheder på Fanø i perioden frem til 16. november
• Lørdag 12/10 kl. 19.30, Sønderho 

Forsamlingshus: Koncert og bal 
med kunstprojektet Inseparable 
Together. 19.30: Rudersdal Kam-
mersolister. 20.30: Videoværker, 
21.00: Sønderho Bal ved Dorte 
Haubro Uhrbrand, Ole Mouritzen, 
Nils Thorlund og Peter Uhrbrand. 
Fri entré.

• Søndag 13/10 kl. 11-15, Rindby 
Forsamlingshus: Loppemarked. 
Hjemmelavet, brugt og nyt. Café 
m. ribbensteg, kaffe/kage og drik-
kevarer. Fri entré.

• Tirsdag 15/10 kl. 10-12, Mødeste-

det, Lindevej 5, Nordby: 25 år med 
fattigdomsbekæmpelse gennem 
landbrugsudvikling i ulande. Har 
det hjulpet de rette? Ved Ove Gejl 
Christensen. Fri entré.

• Tirsdag 15/10 kl. 11-15, Super-
brugsen i Nordby: Halloween-
græskar.

• Onsdag 16/10 kl. 12.30, Søn-
derho Forsamlingshus: Smagens 
dag. Smagsprøver af Fanø-retter, 
fortælling om dem, historier og 
sang. Entré: 150 kr. Billetter i Dag-
li’brugsen Sønderho.

• Torsdag 17/10 kl. 14, Rindby For-

samlingshus: Lær at lave Fanø 
Smørrebrød (Nordbymodellen). 
Husk fad/stor tallerken. 200 kr. 
pr. person på rindbyf.nemtilmeld.
dk/38/

• Torsdag 17/10 kl. 13-17, Hannes 
Hus, Sønderho: Bagning af sætka-
ger.

• Fredag 18/10 kl. 21-02, Sønderho 
Forsamlingshus: Høstbal. Entré.

• Lørdag 26/10 kl. 19.30: Strien på 
lindevej 5-7 i Nordby: Fanø Bal 
med Mads Hansens Kapel på Stri-
en i Nordby. Bal starter kl. 21. Fri 
entré.

Der var nærmest 
trafikkaos ved indgangen 
på et tidspunkt.
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JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl

Stenhuggervej 9 . 6710 Esbjerg V . Tlf. 2392 7814

Med mere
end 30 års 
erfaring

Gardiner til ethvert formål

Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning 
• Insektnet

Gratis og 
uforpligtende 
opmåling og 
rådgivning!

FANØ TOTALSERVICE
v/Jan Svenning Jensen

Uddannet Gartner og Mekaniker

Mobil: 60 87 08 75 • Mail: jsvenning@hotmail.com

• Have, anlæg og vedligeholdelse
• Udlejning af arbejdskraft
• Græsklipning
• Hækklipning
• Alt havearbejde
• Fældning af træer og hyben
• Beplantning
• Sommerhusservice
• Reparation og vedligeholdelse  

af havemaskiner
• Snerydning
• Varmepumpeservice
• Andre opgaver udføres

Tlf: 4058 2660 
mail@fanoefragten.dk
www.fanoefragten.dk

Med over 35 års erfaring med 
fragtkørsel på Fanø, sikrer vi vores 

kunder kvalitet og levering.  

Daglig fragtforbindelse mellem Esbjerg og Fanø

Fanø Fragten

Også muligt med Smart Rate
rentefri betaling på 24 måneder24kr.BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE:

www.optik-hallmann.com Esbjerg, Østervangsvej 4b,  75 17 17 42

Gælder til og med d. 26.11.2019 i alle Hallmann butikker, fra et minimumskøb på enkeltstyrke-

briller 2.500,– kr. og flerstyrkebriller 3.500,– kr. Klip ud og aflever i din Hallmann butik.  

Pr. Kunde kun et gavekort. Ingen kontanter. Gælder kun nybestillinger.  

Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens, optik-hallmann.com

GAVEKORT
600,– 

kr.

Altid gratis  
parkering

til et  

brilleste
l

* Normalprisen er taget fra den aktuelle prisliste hos Hallmann. 

TILBUD PÅ VORES  
NYE FLERSTYRKEGLAS tynde glas

 UV-400
 ekstra lette

–60%
spar
op til

premium
brilleglas

*

– hele øen rundt !

Spar på Fanø genindviet med manér

Og købmandsparret? 
De fik vist en forsmag på, 
hvordan en dag i højsæso-
nen er på Fanø… 

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

MINIPORTRÆT – 
Charlotte og Peter Junge 
betænkte sig ikke, da de 
fik chancen for at gen-
åbne Spar. I forvejen har 
de i 14 år drevet en min-
dre Min Købmand-butik 
i Filskov med kun 1000 
indbyggere.

”Vi har altid drømt om 
en butik nummer to,” 
siger den kontoruddan-
nede Charlotte, der har 
arbejdet i købmandsbu-
tikken i Filskov i fire år.

”Vi ser stordriftsfor-
dele i at have to butikker, 
blandt andet kan vi byde 
på et større parti varer 
og få rabat,” påpeger 
Peter, der er købmand, 
fordi han kan lide kun-
dekontakten, har lidt af 
et kræmmergen og kan 
lide kombinationen af 

praktisk og administra-
tivt arbejde.

Charlotte, der skal 
drive butikken på 
Fanø, glæder sig: 
”Det er et spændende. 
Det er på en ferieø, og det 
giver en helt anden stem-
ning. Det er en kæmpe-
udfordring, men det er 
en dejlig ø at komme til, 
og folk er fantastiske og 
imødekommende. Jeg ser 
et kæmpepotentiale i bu-
tikken,” bemærker hun.

Parret bor på en land-
ejendom med de tre 
børn, Natalie, Valentin 
og Josefine, en lille hest, 
en hund, en kat og to får.

”Næste sommerferie 
holder vi på Fanø,” fast-
slår Peter Junge med et 
bredt smil.

Næste ferie skal  
holdes på Fanø

De første kunder i den genåbnede butik, Peter 
Michélsen fra Ren Strand Fanø med datteren Mille.

Livsstilscenteret
Ondamedterapeut og Certificeret Coach
Østergade 34 � 5500 Middelfart � 64 41 01 08 � livsstilscenteret.dk
Åbningstider: Mandag - torsdag: 9 - 16, samt efter aftale

v. Eva Adler Juul

Vil du stoppe eller undgå KOL
Én behandling og du er røgfri

� Vi fjerner rygetrangen
� Udrensning

RYGESTOP - DU KAN GODT
med Biofeedback Terapi

Anerkendt medicinsk  

behandling  

FDA GODKENDT

Nyt købmandspar i Spar på Fanø ser  
stordriftsfordele i at have to butikker

Charlotte Rødtness Junge og Peter Junge er det ny Spar-
købmandspar på Fanø. De har også butik i Filskov.


